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                                                        ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την απαιτούμενη στελέχωση των ασθενοφόρων των Κέντρων 

Υγείας». 

ΣΧΕΤ:   

1) Ν. 3984/11 (ΦΕΚ. 150/Α/11) 

2) Ν. 4368/16 

3) Υ.Α Υ4δ/16009/14-12-2000 

4) Υ.Α Υ4δ/12861/16-10-2000 

 

             Σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις,  που διέπουν τον τρόπο στελέχωσης των 

ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας (ΚΥ) και με αφορμή πληροφορίες του Υπουργείου Υγείας για 

ανεπαρκή στελέχωση ασθενοφόρων κατά τη διάρκεια διακομιδής ασθενών θέτουμε υπόψη σας 

τις ακόλουθες οδηγίες: 

1. Μέσα στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης συνεργασίας του Ε.Κ.Α.Β. και των Παραρτημάτων 

του με τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τις άλλες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, τα 

ασθενοφόρα και τα άλλα μέσα μεταφοράς των Νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας υπάγονται 

στην συντονιστική αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ και των Παραρτημάτων του. Για τον  

πληρέστερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό των ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας, 

επιβάλλεται η κατάρτιση του μηνιαίου προγράμματος των εργαζόμενων στα ασθενοφόρα 

των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, να πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης του 

Διευθυντή του Κέντρου Υγείας με το  αντίστοιχο Παράρτημα του Ε.Κ.Α.Β. με σκοπό να 

διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη της περιοχής ευθύνης τους. 

2. Σε περιπτώσεις διακομιδής Επειγόντων Περιστατικών, στα οποία απαιτείται συνοδεία από 

πληρώματα των Κέντρων Υγείας,  ο εκάστοτε Διευθυντής του Κέντρου Υγείας θα πρέπει 

να μεριμνά προκειμένου να διασφαλίζεται η απαραίτητη στελέχωση των ασθενοφόρων 

τόσο για την ασφάλεια των διακομιζόμενων ασθενών όσο και για την ασφάλεια 

εργαζομένων. 

3. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο πλήρωμα και η διακομιδή από τα Κ.Υ.  πρέπει 

να γίνει άμεσα, οι ασθενείς θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τον κατάλληλο 

επαγγελματία υγείας, ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού (νοσηλευτή – τρια για 

ελαφρύτερες και σταθεροποιημένες περιπτώσεις ή Ιατρό Υπηρεσίας Υπαίθρου ή ειδικό 

γιατρό, εφόσον είναι διαθέσιμος). 
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 Κατόπιν των ανωτέρω και για την διασφάλιση της ποιότητας παροχής  υπηρεσιών της 

Δημόσιας Υγείας και συγκεκριμένα των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων,  

καθίσταται σαφές ότι  ο Διευθυντής ή ο υπεύθυνος εφημερίας της εκάστοτε μονάδας υγείας 

οφείλει να μεριμνά ώστε η διακομιδή των ασθενών να γίνεται πάντα σύμφωνα με τα όσα ορίζει 

το ισχύον Θεσμικό πλαίσιο.   
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